
 محافظة  
 مديرية الشئون الصحية 

  اإلدارة العامة للصـيدلة
 الصيدلةإدارة     

 
 طلب إعدام األدوية المخدرة للمؤسسات الصيدلية

 
 / مديرالدآتورالسيد 

  .. وبعد  تحيه طيبة              
  

  ) ............................مدير/ صاحب : ..................................................( مقدمه لسيادتكم 
 : .........................رقم ترخيص المؤسسة وتاريخه: .............................................. عنوانها 

 .     رجاء التكرم بالموافقة على إعدام األدوية المخدرة التالى بيانها وذلك النتهاء مدة صالحيتها أو تلفها 
 

 م اسم الصنف الكمية امسبب اإلعد

     

 

 

 

 

   

                                      

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

       مقدم الطلب                                                                                         

 :م ـاتم الصيدلية                            االس                                           خ

 :    الصفة                                                    

 :    بطاقـة                                                            

 :                  التوقيع                                                                     

 شخصية
 عائليـــة

 :     /     /تحريرا فى  
 

 ...............بمحافظةمديرية الشئون الصحية 
 اإلدارة العامة للصيدلة

 إدارة الصيدلة
 إيصال

 ..........................................الطلب المقدم من السيد........................................ استلمت أنا 
بات الحصول على الخدمة وقيد                        ة متطل توفيا آاف ة المخدرة للمؤسسات الصيدلية مس دام األدوي بشأن طلب إع

  /      /بتاريخ          .............. الطلب برقم 
 /      /    التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة       

 
توقيع الموظف المختص                    

(                            ) 



 
                     

 القواعد الحاآمة إلجراءات الحصول على الخدمة
 

وزراء رقم                 يس مجلس ال رار رئ ا لق  فى شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين      ١٩٩٨ لسنة   ٤٢٤٨وفق

ة ال دام األدوي ة طلب إع نها خدم يرية وم ات الجماه ى الخدم وزارة الصحة عل درة للمؤسسات الصيدلية ب مخ

 ١/١/٢٠٠٣تلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديـم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر بتاريـخ  والسكان ،  

ة ،  ( ية اإلداري ى التنم ن وزارت تعاون بي ثمرة لل اتاآ كان والمحافظ حة والس د ) لص ن تحدي تندات لم لمس

بالغ  واألوراق ة       المطلوب   والم ى الخدم تات  المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها             ، ة للحصول عل  والتوقي

 -: وذلك على النحو التالى  - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولية  -فى الطلب المقدم للحصول عليها 

 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 .   صورة الترخيص الخاص بالمؤسسة الصيدلية -       
 ) .لالطالع ( مقدم الطلب د إثبات صفة مستن -

 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانيا 

 .يتم إنجاز الخدمة مجانا 

 

 :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 . إعدام األدوية المخدرة خالل أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ةتلتزم جهة اإلدارة بإنجاز خدم

 

 

 

 

 

 

دم ة ع ى حال تندات   ف ب مس دد أو طل ت المح ى التوقي ة ف ى الخدم افية  الحصول عل بالغ تحت أى  إض أو م
 : مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات اآلتية 

 :المحافظة ت

 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المرآز الرئيسى بالقاهرة ت : هيئة الرقابة اإلدارية 

 :مكتب الرقابة اإلدارية بالمحافظة  ت 
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